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Fylkesrådet for funksjonshemmede er et rådgivende organ for fylkeskommunen, statlige etater
på fylkesnivå og kommuner, samt andre offentlige institusjoner og instanser.
Fylkesrådet for funksjonshemmede arbeider for å nå målet om full likestilling og deltakelse i
samfunnet for mennesker med ulike funksjonssvakheter. FNs standardregler for like
muligheter for mennesker med funksjonsnedsettelse er et av flere redskap rådet bruker i sitt
arbeid.

Sammensetning
Fylkesrådet for funksjonshemmede består av 7 medlemmer, derav 2 politisk oppnevnte
representanter, 3 brukerrepresentanter og 2 representanter fra Troms fylkes administrasjon.
Rådet har også en minimal sekretærressurs fra fylkets administrasjon.
Fylkesrådet for funksjonshemmede oppnevnes av fylkestinget og følger den fylkeskommunale
valgperioden. For valgperioden 2011-2015 har rådet følgende sammensetning:
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Hanne CS Iversen, FrP, vararepresentant Eva Ottesen, AP
Steffen Jakobsen, AP, vararepresentant Noralf Leitring, SP
Jermund Prestbakmo, FFO, vararepresentant Herbjørn Henriksen, FF0
Mildrid Pedersen, FFO, vararepresentant Randi Nilsen, FF0
Hanna Borch Johansen, SAFO vararepresentant Svanhild Solheim, SAFO
Arne Meyer, bygg og eiendom, vararepresentant Asle Pettersen Bygg/eiendom
Britt Cristine Mathisen, samferdsel, vararepresentant Claudia Pedersen-Ibarra

Primo 2014 fratrådte Hugo Salomonsen som rådets leder da Trond Agnar Eilifsen kom tilbake
etter permisjon. Høsten 2014 fikk Trond Agnar Eilifsen fritak for sitt verv som leder og
medlem av rådet, og fylkestinget valgte 14.10.14 i sak 56/14 Hanne CS Iversen som rådets
leder, mens nytt medlem og nestleder ble Steffen Jakobsen.
Leder av Servicekontoret for funksjonshemmede, Karl Idar Nysted, har tale- og forslagsrett i
rådet dersom han skulle møte.

Arbeidsutvalg
I sak 2/12 ble det oppnevnt et arbeidsutvalg bestående av :
Leder
Hanne CS Iversen
Medlem
Jermund Prestbakmo, FF0
Medlem
Hanna Borch Johansen, SAFO
Observatør
Karl Idar Nysted, Servicekontoret for funksjonshemmede
Sekretæren deltar på arbeidsutvalgets møter
Arbeidsutvalget har i 2014 vært et sovende organ da man har valgt å involvere hele rådet

gjennom arbeid via mail og telefon.

Om rådets arbeid
Fylkesråd for funksjonshemmede arbeider etter reglement vedtatt av fylkestinget, sosial og
helsedepartementets veiledende retningslinjer for kommunale og fylkeskommunale råd for
funksjonshemmede og regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede.
Prioriterte områder for rådets arbeid i året har vært oppfølging av de kommunale rådene og
universell utforming, da spesielt i fylkeskommunale anlegg og bygg.
Rådet vil gjennom årsmeldingen uttrykke sin bekymring for at flere kommuner i Troms ikke
ser ut til å ha tatt inn over seg viktigheten av å ha fungerende kommunale råd for
funksjonshemmede (eventuelt brukerråd med samme oppgave). Rådet har ved leder og
sekretær gjentatte ganger kontaktet kommuner der man ikke finner kontaktinformasjon for
dette organet, men ikke fått tilbakemelding.

I tillegg ser man at informasjons sendt til kommunenes postmottak ikke videresendes til de
kommunale rådene, samt at mange av de fungerende rådenes arbeid hemmes av
ressursmangel.
Fylkesrådet for funksjonshemmede vil gjennom årsmeldingen understreke at lovens intensjon
i så måte ikke følges av flere kommuner i Troms.
Rådets arbeid med universell utforming og tilgjengelighet utøves i stor grad gjennom
administrasjonens representanter som legger frem og informerer om fylkets prosjekter innen
bygg, eiendom og samferdsel.
Rådet vil henstille til Fylkesråd, Fylkesting og administrasjon om å i større grad benytte rådet
i behandling av saker. I løpet av 2014 har ikke rådet mottatt en eneste sak til uttalelse fra
Fylkesråd, Fylkesting eller fylkets administrasjon, men selv vært nødt til å hente frem aktuelle
saker. Dette gjør at eventuelle innspill vil komme for sent til å kunne påvirke
saksbehandlingen, noe som igjen fører til at lovens intensjon heller ikke følges på
fylkeskommunalt nivå.

Konferanser, moter og seminarer
Fylkesrådet for funksjonshemmede avholdt 4 møter, og behandlet 23 saker i 2014. Rådet
arrangerte konferanse for de kommunale rådene i Troms fylke den 06.november 2014 på
Clarion Hotel With i Tromsø. Tilbakemeldingene var meget gode, og etter ønske vil rådet ta
sikte på å arrangere halvårlige konferanser fra og med 2015.
Rådet deltok med tre representanter på Landskonferansen for fylkeskommunale råd i
Kristiansand 19. —20.august 2014. Politisk oppnevnt representant, brukerrepresentant og
administrativ representant.

Rådet deltok på tilgjengelighetskonferanse

i regi sentrale forbud arranaert i Berlin med en

representant.
Rådet deltok på studietur til Bilbao i regi av Kommunenes Sentralforbund med en
representant, den eneste fra Nord-Norge.
Fylkesrådet for funksjonshemmede var vertskap for NordNorsken 2014, en samling av de tre
fylkeskommunale rådene i Nord-Norge. Denne ble flyttet til januar 2015 med bakgrunn i
hyppige lederbytter i 2014, og derav meget kort planleggingstid.

Avslutningsvis
Fylkesrådet for funksjonshemmede vil fremover øke sin aktivitet gradvis, og anser arbeidet
som utføres i Råd for likestilling av funksjonshemmede i Nordland som en mal.
Vi vil fortsette arbeidet med å bedre kontakten mellom de kommunale rådene, samt innhente
informasjon fra disse. Også i 2015 vil vi avholde møter ute i regionene, samt invitere til
fylkessamling to ganger i Tromsø.
For å få dette til er rådet avhengig av økt interesse fra alle nivåer i Troms fylkeskommune, de
mange kommunene og andre instanser. Vi håper på et godt og konstruktivt samarbeid i årene
som kommer.

